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Neexistuje snad žádný chovatel, který by nevěděl, že každý živočich potřebuje k životu 

světlo. V přírodě je tato potřeba pokryta sluneční světlem, ale co v zajetí, kdy chameleony 

ve většině zemí, ve kterých jsou chováni, držíme uvnitř budov? V Evropě není možné 

dostat do místnosti přímé sluneční světlo bez jakýchkoliv ztrát a současně zachovat 

potřebné klima pro život obyvatelů tohoto malého ekosystému. Proto nám nezbývá nic 

jiného, než vybavit terária takovými zdroji světla, které se svými vyzařovaným zářením 

co nejvíce přibližuji slunečnímu svitu. Ti, kteří mají možnost, umístit chameleony do 

venkovních flexárií a voliér, už dozajista zjistili, že nasimulovat pod střechou přírodní 

podmínky na sto procent je nemožné. Chameleon to obvykle dává najevo změnou 

zbarvení. Podíl na změně kondice chameleona, který je výsledkem otevřeného prostoru, 

je stěžejní a podílejí se na něm jak proudění vzduchu, tak i sluneční svit. Cílem tohoto 

dokumentu je přiblížit tuto problematiku čtenáři, aby pochopil principy a význam 

prezentovaných skutečností a sám si pak dokázal vybrat vhodná a vyhovující světla - 

vytvořit si svoje vlastní „slunce pro chameleona“. 

1. SLUNCE V PŘÍRODĚ 

Sluneční záření, dopadající na povrch Země, je elektromagnetické záření, dělící se podle 

vlnové délky na tři hlavní typy záření: ultrafialové, viditelné a infračervené a obsahuje 

také radiové, rentgenové i gama záření. Všechny tři hlavní typy záření potřebujeme v  

poměru co nejvíce odpovídajícímu přirozenému slunečnímu svitu vytvořit i v teráriu. 

Jejich poměr a intenzita závisí na přírodních podmínkách, panujícím v oblasti obývané 

daným druhem chovaného živočicha a jeho způsobu života - zejména ve vztahu k tomu, 

jak a kdy se exponuje slunečnímu záření. Abychom dosáhli požadovaných parametrů, 

nevystačíme obvykle s jediným světelným zdrojem, ale často kombinujeme minimálně o 

dva a více zdrojů: UV, plnospektrální a tepelný zdroj.  

Infračervené záření (IR) je záření o vlnové délce nad 750nm, projevuje a je vnímáno jako 

teplo. Název „infračervené“ záření vznikl na základě faktu, že jeho vlnové délky sousedí 

(předpona „infra“ pochází z latiny a znamená „pod“) se zářením vlnových délek, které 

vidíme jako červené světlo. Endotermní živočichové si teplo vyrábějí metabolicky a 

získávají jej z exotermních biochemických reakcí (ptáci a savci - i lidé). Chameleoni však 

patří mezi ektotermní živočichy a musejí jej získávat z vnějších zdrojů. Hlavním zdrojem 

tepla je sluneční záření. Aktivita ektotermních živočichů a rychlost jejich metabolismu i 

pohybu je závislá na okolní teplotě. Chladná období ektotermní živočichové 

přečkávají ve strnulém stavu, v přítomnosti slunečního záření se aktivně 

vyhřívají, aby dosáhli své specifické „provozní“ teploty.  
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Jako viditelné světlo je označováno záření od vlnové délky 400nm až po 750nm. 

Přítomnost jednotlivých vlnových délek v určitém poměru a v rámci tohoto rozmezí je 

vnímána jako neutrální bílé světlo. Nepřirozené zastoupení jednotlivých vlnových délek 

v tomto rozmezí záření má za následek vnímání světla jako zbarveného podle dominantní 

vlnové délky nebo kombinací několika dominantních a to může mít negativní dopady na 

pocity a komfort živočichů. Z těchto důvodu úspěšní chovatelé používají plnospektrální 

zdroje světla pokrývající tuto část spektra. 

Záření kratších vlnových délek (pod 400nm) jsou označována souborně jako ultrafialové 

záření (UV). Název „ultrafialové“ záření vznikl na základě faktu, že jeho vlnové délky 

sousedí (předpona „ultra“ pochází z latiny a znamená „nad“) se zářením vlnových délek, 

které vidíme jako fialové světlo. Sluneční světlo obsahuje tři typy UV záření, mající 

různou funkci v biologických mechanismech a zahrnující různá rozmezí vlnových délek 

UVA, UVB a UVC. Dva typy UV záření, UVA i UVB, jsou nesmírně důležité pro život 

chameleonů, zatímco UVC je nežádoucí. 

UVA obsahuje záření s rozsahem vlnových délek od 315 do 400nm. Tvoří 99 % 

slunečního UV záření dopadajícího na zem. Plazi, na rozdíl od lidí, UVA vidí. Pokud jim 

tedy nezajistíme zdroj UVA světla, bude jejich vnímání okolí zkreslené. Z těchto důvodu 

je obvykle u každé terarijní zářivky uveden kromě procentuálního podílu UVB i í podíl 

UVA. 

UVB obsahuje záření s rozsahem vlnových délek 280 až 315nm. Dlouhá a intenzivní 

expozice UVB záření je škodlivá pro většinu živočichů, nicméně fotony UVB záření štěpí 

jádro 7 dehydrocholesterolu obsaženého v kůži za vzniku provitamínu D a následně 

vitamínu D3. Vitamín D je nezbytnou látkou pro syntézu kalcitriolu, což je hormon, který 

významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Právě optimální dávka UVB záření 

je klíčovým faktorem pro správný metabolismus a dobrou kondici chameleona, předchází 

se tímto vzniku MBD - křivice.  

UVC obsahuje záření s rozsahem vlnových délek pod 280nm. Je karcinogenní a ionizující 

a expozice chameleonů tomuto typu záření je nežádoucí, neboť je ve vyšších dávkách 

smrtelný. Jeho schopnost zabíjet buňky (i spory plísní, viry a bakterie) se naopak využívá 

ve sterilizačních germicidních lampách a zařízeních. 

2. SVĚTLA V TERÁRIU 

Při stavbě, vybavení a zařízení terária přichází vždy okamžik, kdy musíme řešit typy 

světel a jejich umístění. Nebudeme se zabývat tématikou umístění světel vně nebo uvnitř. 

Jediné, co je třeba zmínit: nikdy neumisťujte dovnitř terária světelné zdroje, 

které mohou popálit chameleona příliš vysokou teplotou nebo vysokou 
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intenzitou UV záření z důvodu nedodržení minimální vzdálenosti zdroje od zvířete! 

Zaměřme pouze na moderní typy světelných zdrojů a také na to, jakým způsobem 

rozklíčovat jejich parametry, abychom se co nejvíce přiblížili k parametrům slunečního 

světla ve výsledném efektu. 

KONSTRUKCE TERÁRIA 

Na začátku je potřeba zvolit typ a rozměry terária a samozřejmě pro jaký druh chameleona 

ho připravujeme. Na základě těchto informací se dá navrhnout řešení, které pak ještě 

můžeme ladit. To, že je obtížné nastavit světla napoprvé, vyplývá z velkého množství 

proměnných, které na to mají vliv. Materiál stěn, rozsah větrání ovlivní významně teploty 

pod výhřevem i v jednotlivých zónách. Design a barva stěn a hustota rostlin je klíčovým 

faktorem prosvětlení celého terária. Velkou chybou je podřídit stavbu terária čistě jeho 

vzhledu. Na prvním místě musí být vždy jeho budoucí obyvatel. Proto pro kvalitní 

prosvětlení volíme rozumné množství živých rostlin. Stěny mají být světlé, např. bílé a 

světle modré (což je dominantní barva, kterou běžně chované druhy chameleonů vidí přes 

listí a větvoví korun stromů a keřů, které obývají), doplněné zeleným šmouhami, případně 

voděodolná tapeta s motivy okolní zeleně.  

Pokud splníte výše uvedená pravidla, ještě nemáte vyhráno. To v případě, že se 

rozhodnete pro velmi vysoké terárium. Proč? Protože pro dobře prosvětlené terárium 

potřebujete dostatečnou intenzitu osvětlení. U světelných zdrojů bývá uváděn jako jeden 

z parametrů tzv. „světelný tok“, jehož jednotkou je „lumen“ [lm]. Intenzita osvětlení se 

vyjadřuje jako poměr světelného toku a plochy, na kterou dopadá. Světelný tok je přímo 

úměrný výkonu světelného zdroje. Protože každý světelný zdroj část své energie přemění 

na teplo, může se světlo zahřívat tak intenzivně, že je to pro chameleona nepřípustné. 

Když se navíc chameleon nachází podstatnou část dne v horních patrech terária kvůli 

intenzivnímu osvětlení, mohou se u něj objevit problémy s očima, které mohou být 

poškozovány jak zářením světelným, tak i tepelným i ultrafialovým.   

Dalším problémem je utlum světelného toku v závislosti na vzdálenosti od zdroje. 

Intenzita záření totiž klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje. Vzhledem k tomu, ze slunce 

je od nás 150 milionu kilometrů, je intenzita slunečního svitu úplně stejná na střeše 

stopatrového paneláku, jako u země v přízemí. Ale v zajetí jsou zdroje světla v 

bezprostřední blízkosti. Znamená to obrovské problémy. Silné zdroje světla totiž nablízko 

mohou vykazovat takový výkon, že během několika sekund může dojít k nevratnému 

poškození zraku chameleona. Druhým extrémem je, že když je ve vzdálenosti například 

20cm komfortní intenzita světla, je tato intenzita ve 40cm (dvakrát tak daleko) čtyřikrát 

slabší, ale ve vzdálenosti 120cm je už 36krát slabší.  

http://www.chameleons.info/
https://www.chameleons.info/home/


 

 

www.chameleons.info     © Petr Nečas, design Eva Žilková 

SLUNEČNÍ SVĚTLO A JEHO SIMULACE 

V CHOVU CHAMELEONŮ 
 

Petr Nečas, Petr Krejča 

Výsledkem této úvahy je tudíž, že interiérová terária nemá smysl konstruovat vyšší, než 

120 cm. K prosvětlení dolních pasáží nádrže by totiž bylo nutno použít další světelné 

zdroje uvnitř terária, nebo umísťovat trubicové zdroje nikoliv jak je zvykem horizontálně, 

nýbrž vertikálně. Tento způsob je validní alternativou, má však doposud neřešená 

bezpečnostní rizika a tak jej nelze široce doporučovat. Hloubka terária nemá kvůli 

manipulaci smysl, aby byla hlubší, než cca 60cm, protože hlouběji prostě člověk 

nedosáhne. Jedinou možností tak, jak poskytnout chameleonům prostorově velké nádrže, 

je činit tak ve prospěch jejich šířky.  

Zkusme si na konkrétním příkladu určit předpokládaný světelný tok pro terárium o 

přibližných rozměrech 60 x 60 x 100 cm (š x h x v). Celkový světelný tok všech použitých 

světel by mohl být mezi 4000 a 5000 lm. Tato hodnota počítá s dobrou propustností 

sítěného stropu a použití odrazných reflektorů. Jednou z možností jak zkontrolovat, že 

světelný tok je postačující, provést jeho přepočet na intenzitu světla, která je poměrně 

dobře měřitelná nepříliš drahými přístroji. Jednotkou je lux (lx)  -  1 lux = 1 lumen na 

metr čtvereční. Funkční luxmetr se dá již pořídit za cca 600Kč, takže si snadno můžeme 

proměřit a odvodit intenzitu světla v prostředí ubikace ve vztahu k prostředí venku. 

Standardní tzv. „muší pletivo“, používané ve většině flexárií i v mnoha teráriích i jiné 

konstrukce, utlumuje světlo o v průměru 30%. Toto je třeba brát v potaz také. 

Pojďme se nyní podívat na možnosti výběru jednotlivých světel. 

PLNOSPEKTRÁLNÍ SVĚTLO 

 Možností je skutečně hodně. Mnoho chovatelů začínalo s kompaktními zářivkami. Jejich 

použití v teráriích pro dospělé chameleony se jeví jako nedostatečné řešení. 

 V poslední době se vývoj směřuje hodně ve směru k LED svítidlům, mimo jiné i díky 

své energetické třídě A+, A++. Jejich uplatnění zaznamenalo obrovský rozmach v 

akvaristice, kdy bývá svítidlo osázeno několika řadami LED a technický popis uvádí: 

„Jasné denní světlo s plným slunečním spektrem, přirozená reprodukce barev u zvířat a 

rostlin, vyvážený podíl modrého a červeného spektra pro dobrý růst rostlin“.  
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V teraristice zatím moc vhodných LED zdrojů není. Firma Arcadia má ve své nabídce 

svítidlo Jungle Dawn-LED Bar, které velmi době napodobují přirozené viditelné světlo 

(6200 K) a je zvláště vhodné pro osvětlování rostlin. Pokud se rozhodneme pro osvětlení 

pomocí LED, měly by to být raději hustě osázené pásky než svítidlo osázené několik 

řadami LED. Taková svítidla mohou vytvářet nerovnoměrně světlé a tmavé zóny, jak je 

vidět na následujícím obrázku. Rovněž je vhodné prověřit zdroj používaný pro napájení 

LED. V současnosti jsou nejlepší měniče označované CC, které udržují konstantní proud 

a nezpůsobují rušivé blikání světelného zdroje. 

 

V teraristice nelze použít LED svítidla vyráběná pro akvaristiku. Voda je úplně jiné 

médium než vzduch a světlo propouští jinak - s rostoucí hloubkou postupně absorbuje 

jednotlivé vlnové délky světelného spektra. Takže světlo, které je perfektním „sluncem“ 

pro akvárium může být velmi nekvalitním zdrojem světla v teráriu.    

Dalším zdrojem plnospektrálního světla může být plnospektrální výbojka, která má 

přesah až do UV oblasti. Nejoblíbenějšími zdroji plnospektrálního světla jsou lineární 

zářivky. Existují ve dvou variantách: T8 (Ø 26mm) a T5 (Ø 16mm). Obecně se považuje 

T5 za lepší variantu, a to ze dvou důvodů. Jednak má lepší světelné parametry při stejném 

elektrickém výkonu, jednak díky integrovanému vysokofrekvenčnímu předřadníku 

nebliká. 

Pokud zvolíme v našem příkladu zářivku NARVA T5 39W (85mm) Full Spectrum a 

dáme ji úhlopříčně nad stropem, dostaneme zdroj viditelného denního spektra se 

světelným tokem 2400 lm.  

Jak ale poznat, že námi vybraná plnospektrální zářivka je ta správná? Existují ještě 

minimálně dva důležité parametry, které je potřeba sledovat. Prvním je Index barveného 

podání (CRI) a druhým teplota chromatičnosti. 

Index podání barev (CRI = Color Rendering Index) je parametr udávaný ve stupnici od 

1 do 100, přičemž CRI 100 je referenční hodnota odpovídající zcela věrnému podání 

barev na jasném denním světle. Vysoký index podání barev (100) mají 

obyčejné a halogenové žárovky. O něco nižší CRI mají lineární zářivky 
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(85-98). Halogenidové výbojky dosahují maximálně CRI 90 a sodíkové výbojky mají 

CRI dokonce nižší než 25. Světelné zdroje s vysokým CRI kromě věrného zobrazení 

barev mohou pozitivně působit i na naši psychiku. Na následujících třech obrázcích je 

vidět, jak člověk vnímá barvy pod umělým světlem s různým indexem podání barev. 

 

                       CRI 50 – 60                   CRI 70 – 80                  CRI 90 – 100 

U tohoto parametru je někdy uváděno za číslem „Ra“ nebo někdy „Re“. Tento údaj udává 

obvykle, z kolika barev se vyhodnocovala „věrnost“ barevného podání. V případě „Ra“ 

je to většinou pouze 8 barev (R1–R8), které mohou být pak rozšířeny o dalších 7 (R9–

R15), a proto se někdy používá označení „Re“ („e“ jako extended). Jejich průměrná 

hodnota je potom výsledný index barevného podání CRI. 

 

Barvy používané při hodnocení indexu barevného podání 
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Teplota chromatičnosti (barevná teplota) je fyzikální veličina udávající 

termodynamickou teplotu černého tělesa, při které by toto těleso vysílalo světlo, které 

vzbuzuje v normálním lidském oku stejný barevný vjem jako daný zářič. Proto je udávaná 

v Kelvinech [K]. 

Je potřeba si uvědomit, že světlo nepůsobí jen na naši psychiku tím, jakou vytváří 

atmosféru, ale i na naše tělo fyziologicky. Právě barevná teplota světla může významně 

ovlivnit naše pocity a tím i chování. Světlo svíčky (1900K) nebo tlumené žluté světlo 

žárovky (2400K) má uklidňující účinek a je rozhodně vhodnější před spaním než světlo 

modrého odstínu. Modré vlnové délky totiž zabraňují sekreci hormonu melatoninu (tzv. 

spánkového hormonu) a tím nás udržují aktivní. Pro nás a našeho chameleona je důležité 

definovat takovou barevnou teplotu, která odpovídá dennímu světlu. Ta se pohybuje mezi 

5000 a 6800K (v případě zatažené oblohy má mnohem vyšší hodnoty), přičemž 6500K 

je tzv. standardizované denní světlo. Právě tato teplota chromatičnosti by měla být 

zastoupena mezi svítidly v teráriu v co nejvyšší míře, protože kladně ovlivní komfort 

zvířete.  

 

Pokud si pořídíme zdroj plnospektrálního světla s parametry velmi blízkými dennímu 

slunečnímu světlu, nemáme ještě vyhráno. Aby chameleon získal barevně nezkreslený 

obraz svého okolí, potřebuje navíc, jak už bylo zmíněno na začátku, UVA záření. 

Vnímání barev každého živočicha závisí na počtu druhu čípků v oku. Většina savců má 

dichromatické vidění, takže jejich obraz je ochuzený o část barev, podobně jako u 

barvoslepého člověka. Člověk, stejně jako primáti, vnímá červenou, zelenou a modrou 

barvu. Tři druhy čípků zařazují člověka do skupiny živočichů s trichromatickým viděním. 

Většina denních plazů má vidění tetrachromatické. Jestliže tedy nedoplníme kvalitní 

zdroj plnospektrálnho světla o zdroj UVA záření, dojde ke zkreslení chameleonova 

vnímání, protože oční čípky sensitivní na UVA nedostanou tuto, pro něj přirozenou, 

barevnou informaci. 

 

Přiblížení vnímání barev chameleona bez UVA (vlevo) a s UVA (vpravo) 

http://www.chameleons.info/
https://www.chameleons.info/home/
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ZDROJE UV ZÁŘENÍ 

V případě UV záření existuje podobně jako u plnospektrálních světelných zdrojů velký 

výběr. Kromě kompaktních zářivek a lineárních zářivek T5 a T8, také širokou škálu 

halogenidových výbojek s předřadníkem či výbojky s wolframovým vláknem, které 

předřadník nepotřebují.  

Jako zdroj UV záření se na prvním místě doporučují zářivky typu T5. Sami výrobci 

zdůrazňují výhody technologie T5: 

 zářivky T5 mají menší průměr (pouze 16 mm ve srovnání s klasickou zářivkou T8 

– 26 mm), 

 zářivky T5 nikdy neblikají, všechny zářivky T5 mají integrovány efektivní, 

vysokofrekvenční předřadníky, 

 zářivky T5 jsou zvláště vhodné pro chov plazů, nabízejí extra výkon, který pomáhá 

chovatelům vytvořit svým zvířatům optimální podmínky pro slunění, poskytnout 

jim správné dávky UVB záření a osvětlit terárium daleko lépe, než pomocí zářivek 

typu T8, 

 zářivky T5 nabízejí o více než 200% více viditelného světla, než běžné zářivky typu 

T8 o stejné délce, 

 zářivky T5 produkují o 80% více UVB, než u srovnatelných zářivek typu T8. 

 

Rozměry zářivky je třeba volit takové, aby pokryla vždy co nejdelší rozměr terária 

(podélně, úhlopříčně) a osvětlila tak co největší část objemu terária. U UV zářivek je v 

názvu uváděn procentuální podíl UVB (6%, 12% apod.). Tato hodnota je přímo úměrná 

UV indexu v různých vzdálenostech od zdroje. Pokud se může např. chameleon Furcifer 

pardalis dostat velmi blízko k zářivce, je rozhodně bezpečnější používat zářivky s 6% 

UVB. V případě Chamaeleo calyptratus, který snáší vyšší dávky UV (je schopen vytvářet 

ochrannou vrstvu melaninu nejen v kůži ale in intraperitoneálně), lze zvolit i zářivku s 

vyšší hodnotou, zejména u větších nebo vyšších nádrží. Konkrétně Arcadia D3 Forest 

reptile lamp 6.0 UVB má ve vzdálenosti 30 cm deklarovaný UV index 2-3 u typu T5 a 1-

2 u T8. Z toho vyplývá, že použití tohoto typu zářivky bude bezpečné i v případě, že bude 

umístěna těsně nad sítěným stropem. 

Použitím metal-halidové (halogenidové) výbojky získáme vysoký UV výkon, vysokou 

intenzitu světla a zároveň zdroj tepla pro výhřev. Je zde ovšem potřeba dodržet striktně 

minimální vzdálenost od zvířete, jinak hrozí popálení intenzivním UV zářením i teplem. 

http://www.chameleons.info/
https://www.chameleons.info/home/
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Při výběru výbojky do terária s chameleonem se nedoporučuje následovat rady týkající 

se velikosti či výšky terária, ale vybírat vždy ty se slabším výkonem a co nejmenší 

minimální vzdáleností (např. SunLux UV 35W PAR30). Pokud je terárium široké, je lépe 

použít dvě slabší výbojky, než jednu silnou. Zatímco pro plazy pobíhající po dně je ideální 

rozsáhlá výkonová škála výbojek (tak aby UV index byl optimální), chameleon 

vysedávající v horním patře trpí vysokou dávkou UV záření. Řešení sice existuje v 

podobě oddálení výbojky od stropu, ale pak mrháme neefektivně energií v prostoru nad 

teráriem.  

Následující série obrázků přechodu z UV 70W PAR30 (kdy je výrobcem uváděná 

minimální výška terária 55 cm a vzdálenost od zvířete 30 cm) na UV 35W PAR30. 

POPIS OBRÁZKŮ: Metr vysoké terárium (vlevo), pro agamu nebo jiného zemního ještěra sice geometricky 

nevhodné, ale výbojka může být umístěná uvnitř. Geometricky je terárium vhodné pro středně velký druh 

chameleona, takže pokud dojde k přemístění výbojky nad strop (uprostřed), vytváří se pod stropem 30 cm 

nevyužitého prostoru (přičemž riziko popálení stále existuje). Pokud se použijí např. dvě výbojky 35W 

umístěné 5 cm nad stropem (vpravo), bude intenzita UV mnohem bezpečnější a výhřevná větev může být o 

15 cm výše. Poznámka: pokud chameleon šplhá pravidelně po stropě, je nutné přehodnotit 

vzdálenosti všech světelných i tepelných zdrojů pro dodržení minimální vzdálenosti od 

zvířete.  

http://www.chameleons.info/
https://www.chameleons.info/home/
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VÝHŘEV 

Výkon a umístění zdroje tepla lze zjistit jedině měřením. Pokud použijeme výbojku, teplo 

z ní je obvykle je postačující. Nevýhodou výbojky je nemožnost oddělit zdroj tepla od 

zdroje UV, což je komplikací v současném trendu v chovatelství: zapínání výhřevu pouze 

ráno a večer na omezenou dobu pouze několika desítek minut. Řešením je použití dalšího 

zdroje UV po zbytek dne, kdy je výbojka vypnutá, ale to znamená vyšší pořizovací 

náklady.     

Lineární zářivky se nejčastější kombinují s obyčejnými bodovými žárovkami nebo 

halogenovými žárovkami (na obrázku je halogenka s upevněném do patice GU10). 

Teplotu měříme bodově cca 10 cm nad výhřevnou větví a musí splňovat doporučenou 

teplotu výhřevu pro konkrétní druh chameleona. 

Existuje ještě jedna bezpečnostní kontrola pro umístění výhřevné žárovky (Martin Uher): 

pokud naměříte na stropním sítu maximální teplotu cca 34°C, nepopálí se od výhřevné 

žárovky ani chameleon šplhající po stropě. Kromě těchto teplot je vhodné proměřit 

teploty v jednotlivých „patrech“ terária. Na základě tohoto měření pak umístit případně 

na vhodné místo trvale teplotní a vlhkostní čidlo. 

3. ZÁVĚR 

Porozumět všemu v tomto textu může být pro někoho velmi obtížné. Ještě obtížnější je 

poradit někomu na dálku, jaká světla umístit nad jeho terárium. Kromě počtu a druhů 

světel se můžeme rozcházet v názorech na vhodnou značku, výkon světel či schémata a 

režimy svícení (kdy a jak dlouho). 

 

SLOVNÍČEK POJMŮ 

Vlnová délka  vzdálenost, kterou urazí vlna záření za dobu jednoho kmitu 

(jedné periody). 

nm nanometr, jedna miliardtina metru, jednotka používaná pro 

vyjádření vlnových délek slunečního záření (1mm = 

1 000 000nm). 

Index podání barev  CRI, Color Rendering Index, parametr udávaný ve 

stupnici od 1 do 100, přičemž CRI 100 je 

http://www.chameleons.info/
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referenční hodnota odpovídající zcela věrnému podání barev 

na jasném denním světle. 

Teplota chromatičnosti  barevná teplota, fyzikální veličina udávající termodynamickou 

teplotu černého tělesa, při které by toto těleso vysílalo světlo, 

které vzbuzuje v normálním lidském oku stejný barevný vjem 

jako daný zářič, je udávaná v Kelvinech [K]. 

Světelný tok  fotometrická veličina charakterizující světelný výkon záření či 

jeho zdroje uváděný v jednotkách zvaných lumen [lm]. 

UV index  UV–Index, mezinárodní standard pro měření pevnosti opálení 

produkující UV záření v určitém místě a čase, je ukazatelem 

potenciálního rizika pro zdraví živého organismu v důsledku 

vystavení ultrafialovému záření, hodnoty jsou prezentovány 

jako stupnice s intervalem od 1 do 11+, škála byla vyvinuta 

kanadskými vědci v roce 1992, poté přijata a standardizována 

Světovou zdravotnickou organizací OSN a Světovou 

meteorologickou organizací v roce 1994. 

LED  Light–Emitting Diode, elektroluminiscenční nebo též světelná 

dioda, která vyzařuje bílé nebo barevné světlo, případně 

infračervené nebo ultrafialové záření. 

CC předřadník  elektronický komponent – předřadník pro napájení LED 

svítidel, kdy napájecím zdrojem pro řídící jednotku je zdroj 

konstantního proudu (z anglického Constant Current). 

  

 

Autoři článku děkují Michalu Čapkovi, Peteru Dvorákovi a Martinu Uhrovi za podněty  

a připomínky.  
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